
 غيـر واسـمع وعصينا سمعنا ويقولون مواضعه عن الكلم يحرفون هادوا الذين (( منتتمة تفسري اآلية الكرميـة: 

 لهــم خيــرا لكــان وانظرنــا واســمع وأطعنــا ســمعنا قــالوا أنهــم ولــو الــدين فــي وطعنــا بألســنتهم ليــا وراعنــا مســمع

حيتمـل مـن املراعـاة أو مـن الرعايـة وهـم  راعنـا ))(( و . قلـيال )) إال يؤمنـون فـال بكفـرهم اهللا لعـنهم ولكـن وأقوم

يريدون عكس ذلك ، يريدون الدعاء عليه أال يسـمع ويريـدون العـداء عليـه بالرعونـة ، وهـذا يل باللسـان أو ال ؟ يل 

باللسـان ؛ معـىن اللـي باللسـان أن يريــد بـاللفظ خـالف معنـاه الظــاهر لـه ؛ ألنـه لـوى ، تكلــم لكـن لـوى هـذا اللفــظ 

أصــال لــوا لكــن اجتمعــت  (( ليــا بألســنتهم )) (( ليــا ))آخــر غــري الــذي يفهــم مــن اللفــظ ؛ وهلــذا قــال:  إىل معــىن

الواو والياء يف كلمة واحدة وسبقت إحدامها بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعـدة التصـريفية ؛ أمـا كـون هـذا ليـا 

كيف كان طعنا يف الدين ؟ نقـول نعـم واضـح طعنا يف الدين ؟   (( وطعنا في الدين ))بألسنتهم فظاهر لكن قال: 

مسعنا وعصينا ملاذا عصوا ؟ ألـم مل يرتضـوا هـذا الـدين ، وعـدم ارتضـاء الـدين مسـتلزم للطعـن يف الـدين أي عيبـه ، 

؛ أيضـا  أبـدا وعصـينامستلزم عيب الـدين وقدحـه وذلـك ألن مـن ارتضـى شـيئا ال ميكـن أن يقـول إذا أمـر بـه: مسعنـا 

والطعــن  إذا قـالوا امسـع غـري مســمع " هـذا طعـن يف الـدين ألنـه طعــن يف الرسـول الـذي جـاء بالـدينالطعـن يف الـدين 

ــا ))يف الرســول طعــن فيمــا أرســل بــه ؛ وكــذلك قــوهلم:  إذا كانــت مــن الرعونــة فهــي أيضــا طعــن يف الــدين  (( وراعن

(( راعنــا والثالــث:  )) (( اســمع غيــر مســمعالثــاين:  (( ســمعنا وعصــينا ))فصــار الطعــن بكــل الكلمــات الســابقة 

(( سـمعنا بـدل قـوهلم:  (( ولـو أنهـم قـالوا سـمعنا وأطعنـا ))كل هذا طعـن يف الـدين ؛ وهلـذا قـال اهللا عزوجـل:   ))

ـــر مســـمع )) وحـــذفوا  وعصـــينا )) (( واســـمع )) (( فقـــط ،  (( اســـمع ))قـــالوا امســـع فقـــط وحـــذفوا كلمـــة (( غي

(( راعنــا مــة الــيت أمــر اهللا ــا املــؤمنني أن يقولوهــا بــدال عــن قــوهلم: ألن هــذه هــي الكل (( راعنــا ))بــدل  وانظرنــا ))

اخلرييــة تشــمل خرييــة الــدين والــدنيا (( لكــان خيــرا لهــم وأقــوم )) (( خيــرا لهــم وأقــوم )) لــو أــم قــالوا هكــذا  ))

(( يهـدي للتـي اىل: وخريية اجلـزاء بـاآلخرة ، (( وأقـوم )) أي يف دينـه ويف حياتـه ؛ ألن هـذا القـرآن كمـا قـال اهللا تعـ

 (( ولكـن لعـنهم اهللا بكفـرهم ))ولكن عـدلوا عـن هـذا القـول الـذي هـو خـري ألن اهللا لعـنهم بكفـرهم  هي أقوم ))

أي طردهم وأبعـدهم عـن رمحتـه بسـبب كفـرهم فهـم اجلنـاة علـى أنفسـهم والـرب عزوجـل مل مينـع عـنهم فضـله ولكـن 

يعـين هـؤالء الـذين قـالوا مـا قـالوا ،   قليال )) (( فال يؤمنون ))(( فال يؤمنون إالهم الذين تسببوا لذلك فكفروا ؛ 

هــل تعــود إىل الــواو أو إىل اإلميــان ؟ قــال بعــض املفســرين أــا صــاحلة  (( قلــيال ))كلمــة   (( ال يؤمنــون إال قلــيال ))

: فــال يؤمنــون إال إميانــا أن تعــود إىل اإلميــان وأن تعــود إىل الــواو ؛ والفــرق بينهمــا إــا عائــدة إىل اإلميــان صــار املعــىن

أنـه كـافر ال إميـان معـه ، واملـؤمن  قليال ؛ وإذا قلنا عائدة إىل الواو صار املعىن: فال يؤمنون إال قلـيال مـنهم ؛ فالكـافر

قليل ؛ ورجح بعضهم األول وقال: إننـا إذا قلنـا ال يؤمنـون إال قلـيال مـنهم مل يسـتقيم الكـالم ؛ ألن الكـالم كلـه قـد 



أي إال إميانـا قلـيال ، مـا هـذا  (( إال قلـيال ))ف هؤالء ؛ ولكن يبقى على هذا الرتجـيح يبقـى قولـه: سيق لبيان وص

اإلميــان القليــل وهــم يقولــون مسعنــا وعصــينا ؟ قــالوا إن القليــل يــأيت مبعــىن العــدم ، أي فــال يؤمنــون إال إميانــا قلــيال ال 

الـراجح بعـض العلمـاء أنكـر أن يكـون االسـتثناء مـن  متامـا .ألن ما ال نفـع فيـه كاملعـدوم ينفعهم فيكون مبنزلة العدم 

الضمري ... إنكارا بينا ؛ والذي يظهر يل أن اآليـة خمتلفـة وأن مـنهم قـوم يؤمنـون وهـؤالء الـذين يؤمنـون قـد يفهمـون 

يعـين وبعـض الـذين هـادوا ال يقولـون هـذا فيكونـون مـؤمنني والشـك أنـه آمـن مـن  (( مـن الـذين هـادوا ))من قوله: 

(( مـن نعـود إىل فوائـد اآليـة:  اليهود من آمن وحسن إميانه وحسن إسـالمه واسـتقام إميانـه مثـل عبـد اهللا بـن سـالم .

يســتفاد منهــا: أن مــن اليهــود مــن اســتقام فلــم حيــرف الكلــم عــن  . الــذين هــادوا يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه ))

ومـــن فوائـــدها: أن  لـــم عـــن مواضـــعه .مواضـــعه ؛ مـــن أيـــن يؤخـــذ ؟ مـــن التبعـــيض حيـــث جعـــل بعضـــهم حيرفـــون الك

ومـن فوائـدها: عـدل اهللا  احملرفني للكلم عـن مواضـعه يشـبهون اليهـود ، يشـبهون اليهـود يف طريـق اسـتعمال الـوحي .

عزوجل حيث حتدث عن اليهود بالقسط فذكر املوصوفني بالعيب وأخذ من هـذا أن مـنهم مـن مل يوصـف بـذلك ؛ 

يقــل: كــل الــذين هــادوا ؛ وهكــذا ينبغــي لإلنســان إذا حتــدث عــن قــوم يف مقــام ومل  (( مــن الــذين هــادوا ))لقولــه: 

؛ أما يف مقام التحذير فإنه ال يـذكر اإلحسـان ألن اإلحسـان ال يتناسـب مـع إرادة التقومي أن يذكر احملسن واملسيء 

هـم لـو  وعصـينا )) (( سمعناومن فوائدها: شدة عناد اليهود الذين حيرفون الكلم عن مواضعه ؛ لقوله:  التحذير .

قـالوا لـن نســمع أو قـالوا مسعنــا ومل نفهـم لكــان قـد يقــول القائـل إن هـذا عــذر لكنـه يقــول مسعنـا وعصــينا فلـم ميــنعهم 

ومــن فوائــدها: أن مــن أتــى مــن هــذه األمــة وقــال أنــا أعلــم أن صــالة اجلماعــة  شــيء عــن الطاعــة إال جمــرد العصــيان .

ومـن  من قال ذلك فهو مشبه ملن ؟ لليهـود الـذين قـالوا مسعنـا وعصـينا .واجبة ولكن ال أصلي مع اجلماعة ؛ نقول 

(( فوائــدها: شــدة حقــد اليهــود علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، حيــث كــانوا ... ــذه الكلمــة الســيئة 

لقـوهلم: ومن فوائـدها: تعـايل هـؤالء اليهـود ، تعـاليهم عنـدهم يتعـالون حـىت علـى الرسـول ؛  . اسمع غير مسمع ))

ألن كلمة " امسـع " إمنـا تكـون يف الغالـب يف املخاطبـات ممـن ؟ مـن األعلـى إىل األدىن ، امسـع يـا وليـد  (( اسمع ))

امسع ؛ وهلذا انتقض بعض الناس إذا قال ملن هو أكرب منه ، امسع ألبيه أو قال ألمه امسعي ؛ فهـذا يـدل علـى تعـال 

أمـا مـا يف قلـوم  (( ليا بألسنتهم ))إلنسان حياسب على ما أراد ؛ لقولـه: ومن فوائدها: أن ا اليهود والعياذ باهللا .

فإذا قال قائل: وهل حياسـب ظـاهرا علـى مـا أراد يف بـاب  فقالوا لو ألم قالوا مسعنا وأطعنا لكان خريا هلم وأقوى .

( إنمـا أقضـي وآلـه وسـلم: احلكومة واخلصومة مع الناس ؟ اجلواب: ال ، على الظاهر ؛ لقـول النـيب صـلى اهللا عليـه 

ال علـى مـا يف قلبـك ؛ ففـرق بـني احلكـم يف  ( يمينك على ما يصدقك بـه صـاحبك )ولقولـه:  لنحو ما أسمع  )

ومـن فوائـدها: أن الطعـن يف الـدين يكـون بالصـريح  النـاس .بـني فيمـا أمر يتعلق بالعبـادة وبـني احلكـم يف أمـر يتعلـق 



يقول: هـذا الـدين يوجـب ألهـل التـأخر والتقهـر والتزمـد ، ومـا أشـبه ذلـك ، هـذا صـريح ؛  ويكون بالالزم ؛ الصريح

الثــاين أن ال يكــون صــرحيا لكــن مــن الزم القــول ؛ فهنــا إذا نــرى يف كالمــه مل تشــعر بــالطعن علــى وجــه صــريح لكنــه 

ن فهــو مشــبه لليهــود ومــن فوائــدها: أن الطعــن يف الــدين مــن خصــال اليهــود ؛ فمــن طعــن يف الــدي مــن الزم القــول .

ومــن فوائــدها: حتــرمي الطعــن يف الــدين وأنــه جيــب أن يكــون الــدين حمــل احــرتام والتعظــيم ال حمــل طعــن  والعيــاذ بــاهللا .

(( ولـو أنهـم قـالوا سـمعنا وأطعنـا ... وقد ... ومن فوائدها: عرض احلـق علـى املسـتدبر عـن احلـق ؛ لقولـه تعـاىل: 

(( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لـم يتوبـوا فلهـم عـذاب وتعاىل:  . ومن نظائر ذلك قول اهللا تبارك)) 

(( ثم لم يتوبوا فلهم عـذاب جهـنم ولهـم شف قتلوا أوليائه وأحرقوهم بالنار وعرض عليهم التوبة قال:  جهنم ))

كـر  ، أن املنكـر أن املنكـر إذا أنكـر فإنـه ينبغـي للمنكـر أن يضـع بدلـه مـا ال ينومـن فوائـدها:  .عذاب الحريق )) 

(( بـــدل  (( ولـــو أنهـــم قـــالوا ســـمعنا وأطعنـــا ))إذا أنكـــره املنكـــر فإنـــه ينبغـــي أن يضـــع بدلـــه مـــا ال ينكـــر ؛ لقولـــه: 

كمـا قـال تعـاىل يف خطابــه   (( راعنـا ))بـدل  (( غيـر مسـمع )) ، (( وانظرنــا ))دون  وعصـينا )) ، (( واسـمع ))

ومــن فوائــدها: أنــه جتــوز صــيغة التفضــيل بــني شــيئني ال يوجــد انظرنــا ))   تقولــوا راعنــا وقولــوا للمــؤمنني يف هــذا (( ال

للطرف اآلخر منه شيء ، وأن قوله إن التفضيل بـني شـيئني يقتضـي اشـرتاكهما بأصـل املعـىن لـيس علـى إطالقـه بـل 

يف غالــب األحــوال كــذلك ولكــن قــد خيتلــف عــن هــذه القاعــدة ؛ فــامهني أو ؟ واضــح ؟ إذا قلــت: فــالن أفضــل مــن 

فـــالن ، فقـــد اشـــرتك يف الفضـــل وزاد املفضـــل علـــى املفضـــل عليـــه ، هـــذا هـــو األصـــل ، األصـــل باســـم التفضـــيل أن 

؛ لكن أحيانا يأيت اسم التفضيل والطرف اآلخر ليس فيـه شـيء منـه ؛ يشرتك املفضل واملفضل عليه يف أصل املعىن 

فهل يف قوهلم السابق خـري ؟  ا لهم وأقوم ))(( لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير فهنا قال: 

هــل مثـــل ذلــك قـــول  (( لكــان خيـــرا لهــم وأقـــوم ))ال ؛ وهــل يف قــوهلم الســـابق اســتقامة ؟ ال ، ومـــع ذلــك قـــال: 

املــؤذن يف صــالة الفجــر " الصــالة خــري مــن النــوم " ؟ ال ، الــذي ال حيــب النــوم فســيقول إنــه مثلــه ألن النــوم مــا فيــه 

نقـــول أـــم الـــذي يصـــد عـــن نـــوم فســـيقول لـــيس مثلـــه ألن النـــوم فيـــه خـــري ؛ فمـــاذا تقولـــون ؟ خـــري ، والـــذي حيـــب ال

(( أصـحاب الجنـة يومئـذ خيـر هل يشـبه هـذه اآليـة قولـه تعـاىل:  الواجب ال خري فيه وإن كان اإلنسان يعذر به .

؟ نعــــم ؛ أليــــش ؟ ألن أصــــحاب النــــار ال خــــري يف مســــتقرهم وال حســــن يف مقــــيلهم  مســــتقرا وأحســــن مقــــيال ))

ومـن فوائـدها: إثبـات أصـل التفاضـل بـني األعمـال واألقـوال ؛ ألن اهللا قـال:  ويتمنون أن ال يكونـوا مـن أهـل النـار .

سـنة الشـك أنـه ثابـت والشك أن التفاضل ينب األقوال السـيئة واحلسـنة واألفعـال السـيئة واحل (( خير لهم وأقوم ))

ال أحسن ينكـر هـذا ؛ لكـن هـل تتفاضـل األعمـال احلسـنة ؟ وهـل تتفاضـل األعمـال السـيئة ؟ نقـول ... تفاضـل ؛ 

( أي العمــل أحـب إلــى اهللا ؟ قــال الصـالة علــى وقتهـا ، قــال ثــم أي ؟ وهلـذا سـئل النــيب عليـه الصــالة والسـالم: 



والســائل عبــد اهللا بــن مســعود رضــي اهللا عنــه ؛  بيل اهللا )قــال بــر الوالــدين ، قــال ثــم أي ؟ قــال الجهــاد فــي ســ

 ( ما تقرب إلـي عبـدي بشـيء أحـب إلـي ممـا افترضـته عليـه )وكذلك أيضا قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: 

فاألعمـال الصــاحلة تتفاضـل كمــا أن األعمــال السـيئة تتفاضــل منهـا الصــغائر ومنهــا كبـائر والكبــائر منهـا أكــرب ومنهــا 

فـــإذا قـــال قائــل: هـــل يلـــزم مــن هـــذا زيـــادة اإلميــان ونقصـــه ؟ قلنـــا: نعــم ، هـــذا أصـــل  ك وكـــذلك الصــغائر .دون ذلــ

مـــذهب أهـــل الســـنة واجلماعـــة ينبـــين علـــى ذلـــك زيـــادة اإلميـــان ونقصـــه ؛ ألن زيـــادة اإلميـــان يزيـــد بالطاعـــة ويـــنقص 

فإنـه ينقلـب عليـه احلـق بـاطال والباطـل حقـا  باملعصية . ومن فوائدها: أن من لعن ـ والعياذ باهللا ـ وطـرد عـن رمحـة اهللا

ويتفـرع علـى هـذه الفائـدة: أن العاقـل ال يتعـرض ملـا  ؛ وهلذا مل نسلك األحسن واخلـري يف مقـاهلم ؛ ألن اهللا لعـنهم .

فيــه لعنــة اهللا ؛ ألن اإلنســان إذا تعــرض ملــا فيــه لعنــة اهللا لعــن وطــرد وخــذل ، ويف احلــديث الصــحيح عــن النــيب صــلى 

( لعـن اهللا مـن لعـن والديـه قـالوا يـا رسـول اهللا كيـف يلعـن الرجـل والديـه ؟ قـال يسـب أبـا ه وآله وسلم: اهللا علي

وعلـى هـذا فـال تتعـرض لسـب الوالـدين ؛ ألنـك إن تعرضـت لعنـت  الرجل فيسـب أبـاه ويسـب أمـه فيسـب أمـه )

(( ولكـــن لعـــنهم اهللا لـــه: ومـــن فوائـــدها: أن الكفـــر ســـبب للعنـــة ؛ لقو  وإذا لعنــت طـــردت وأبعـــدت عـــن رمحـــة اهللا .

؛ وإذا كـــان يف اإلنســـان خصـــال كفـــر فهـــل ينالـــه مـــن اللعنـــة يف مقـــدار مـــا معـــه مـــن خصـــال الكفـــر ؟  بكفـــرهم ))

اجلــواب: الظــاهر نعــم ، وقــد يقــال: ال ، قــد يقــال: إن اللعنــة عقوبــة عظيمــة ال تكــون إال علــى فعــل عظــيم ؛ وقــد 

كــامال فـاحلكم كامــل وإن وجـد بعضــه فلـه بعــض احلكـم ؛ وينبــين   يقـال: إن احلكــم املعلـق علــى فعـل إن وجــد الفعـل

( اثنتان فـي النـاس همـا بهـم كفـر الطعـن فـي النسـب والنياحـة علـى على ذلك قول النيب عليه الصالة والسالم: 

فهل نقول إن من طعن يف النسب أو ناح على امليت فعليه جزء من اللعنة ؟ ألن معـه جـزءا مـن الكفـر ؟ الميت ) 

، حيتمل أن يقال إن اللعنة تتبعض كما أن الكفر يتبعض ؛ وحيتمل أن يقال: إن اللعنـة إمنـا هـي علـى الكفـر  حيتمل

ولعـن الوالـدين  ( لعـن اهللا مـن لعـن والديـه )األكرب ؛ ولكنا إذا رجعنا إىل قول الرسول صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

فــر فإنــه ينالــه مــن اللعنــة مبقــدار مــا حصــل منــه مــن هــذا ال خيــرج مــن امللــة تبــني لنــا أن مــن عمــل عمــال أطلــق عليــه ك

ومــن فوائــدها: الــرد علــى اجلربيــة والــرد علــى  (( بكفــرهم )) .ومــن فوائــدها: إثبــات األســباب ؛ لقولــه:  الوصــف .

، أو كلتامهـــا فئتـــان ضـــالتان يف القضـــاء والقـــدر ؛ اجلربيـــة يقولـــون إن وكالمهـــا ضـــالتان يف القضـــاء والقـــدر ، القدريـــة 

نســان جمــرب علــى عملــه ؛ والقدريــة يقولــون إن اإلنســان مســتقل يف عملــه ولــيس هللا فيــه تــدبري ؛ واآليــة تــرد علــيهم اإل

فأضـاف العمـل إلـيهم ؛ فهـم يقولـون ال يضـاف  (( بكفـرهم ))مجيعا ، أما على اجلهمية الذين هم اجلربيـة فلقولـه: 

ليس فعلـه ألنـه لـيس باختيـاره ؛ وأمـا علـى القدريـة فإلثبـات العمل إىل العامل إال على سبيل ااز وإال فاحلقيقة أنه 

وهم أي القدرية يقولون إن فعل اإلنسان مستقل لـيس هللا فيـه تـدخل إطالقـا ، فأنـت تقـرأ  (( بكفرهم ))األسباب 



وتتلــوا وتقــوم وتقعــد وتــذهب وجتــيء ولــيس هللا فيــه أي تعلــق ؛ أهــل الســنة واجلماعــة يقولــون عمــل إنســان باختيــاره 

ك لكن من الذي جعله باختياره ؟ هو اهللا ، فيكون ناجتا عن مشيئة اهللا وخلـق اهللا وخـالق السـبب التـام خـالق الش

ومـن فوائـدها: أن هـؤالء اليهـود يقـل فـيهم اإلميـان ، إن شـئت فقـل اإلميـان بالنسـبة للمـؤمنني أو اإلميـان  للمسـبب .

إىل الـواو أو عائـد إىل الفعـل ؛ والشـك أن اليهـود علـى  بالنسبة هلم مجيعا حسب ما قلنا يف االستثناء هل هو عائـد

قوة ما جاءهم مـن الـوحي أن فـيهم العتـاد وإال فـإن الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم رأى أكثـر األمـم أمـة موسـى 

؛  ) :( فإذا نظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتـي فقيـل لـي هـذا موسـى وقومـهبعد هذه األمة ؛ ألنه يقول

  انتهت الفوائد . وإىل هنا

  وأن األكثر فيها حذف اهلمزة منهما ؟ عن لفظة " خري و شر " السائل :

يف اللغـة العربيـة حـذف اهلمـزة مـن خـري وشـر ختفيفـا لكثـرة اسـتعماهلما ؛ ولكـن قـد يوجـد   ذكرنا أن األكثـر الشيخ :

  ( إن أشر الناس منزلة عند اهللا يوم القيمة ... ) .كما يف احلديث الذي مر 

  ؟ (( ... ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم ... ))عن قوله تعاىل:  السائل :

أــم متعــالون ؛ لكــن اهللا عزوجــل رخــص هلــم أن  (( اســمع غيــر مســمع ))أي نعــم أــم تعــالوا ملــا قــالوا:  الشــيخ :

هللا يســر هلــم أن يقولــوا مثــل هــذه يقولــوا " امســع " وإال الشــك فيــه شــي مــن قلــة األدب ؛ لكــن هــذا مــن بــاب أن ا

  الكلمة .

  ما معىن كلمة اليهود ؟ السائل :

هــذا فيــه اخــتالف ، كلمــة اليهــود هــل إــا نســبة إىل يهــوداء أو أــا نســبة إىل الفعــل ألــم هــادوا فســموا  الشــيخ :

  يهودا ؛ ولو قلنا هذا وهذا مل يكن بعيدا ، نسبة إىل هذا وإىل هذا .

  أصناف الناس الذين يرتكون القرآن ؟من هم  السائل :

  املنافقون والكفار ، واليهود من الكفار . الشيخ :

هـــل قليـــل هنـــا مبعـــىن  (( ... ولكـــن لعـــنهم اهللا بكفـــرهم فـــال يؤمنـــون إال قلـــيال ... ))يف قولـــه تعـــاىل:  الســـائل :

  معدوم ؟

إن إخـراج كلمـة " قليـل " عـن على كل حـال كـل لـه وجـه ، بعضـهم قـال كمـا قلـت ؛ لكـن بعضـهم قـال:  الشيخ :

معناهــا األصــلي أيضــا فيــه نظــر ؛ ألن اســتعمال القليــل مبعــىن معــدوم البــد مــن قرينــة ؛ ... ؛ هــذا مــن آمــن ؛ وهلــذا 

(( إن ، وقــال:  (( إن الــذين آمنــوا والــذين هــادوا والنصــارى والصــابئين مــن آمــن بــاهللا واليــوم اآلخــر ))قــال: 

   يقل: إن أهل الكتاب .ومل الذين كفروا من أهل الكتاب ))



(( ... وقولــه يف موضــع آخــر:  (( ... يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه ... ))مــا الفــرق بــني قولــه تعــاىل:  الســائل :

  ؟يحرفون الكلم من بعد مواضعه ... )) 

 (( مـن بعـد مواضـعه ))الفـرق بينهمـا أن " عـن " للتجـاوز أي ينقلونـه مـن األصـلي إىل معـىن آخـر ؛ وأمـا  الشيخ :

  فهي تدل على أن حتريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر ولكنهم ... عن أصله إىل املعىن اآلخر .

أال يــدل علــى أــم هلــم بعــض  (( ... يؤمنــون بــبعض الكتــاب ويكفــرون بــبعض ... ))يف قولــه تعــاىل:  الســائل :

  اإلميان ؟

كمهم عند اهللا ؟ ما حكمهـم عنـد أي نعم ؛ لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويش ح الشيخ :

(( إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اهللا ورسله ويقولـون نـؤمن بـبعض ونكفـر اهللا ؟ كفار ، 

ألن الــذي يـؤمن ببضــع ويكفــر  بـبعض ويريــدون أن يتخــذوا بــين ذلـك ســبيال  أولئــك هــم الكـافرون حقــا ... ))

  ببعض معناه أنه ال يؤمن إال مبا وافق هواه فصار غري مؤمن حقيقة .

  من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض ؟ السائل :

ويش تقولون ؟ يقـول مـن تتبـع الـرخص فهـل نقـول إنـه يـؤمن بـبعض ويكفـر بـبعض ؟ نعـم هـو الشـك ألن  الشيخ :

يأخذ بـه والـذي ال يوافقـه يطلـب مـن يفتيـه مبـا يوافـق رأيـه ؛ لكـن هـذا أهـون ألن هـذا ال يكفـر بـالقول الذي يوافقه 

الثــاين وإمنــا يــرى رجحــان هــذا القــول بنــاء علــى قــول الــذي أفتــاه ؛ فهــو أهــون ومــع ذلــك قــال العلمــاء إنــه حيــرم تتبــع 

تتبــع ؛ قــد يكــون احلامــل لــه كراهــة مــا الــرخص حــىت إــم بــالغ وقــال " مــن تتبــع الــرخص تزنــدق " ؛ ... ؟ حســب ال

  دل عليه الشرع ما يزعم أا شدة وقد يكون له عذر آخر ، حسب ما يقوم الشخص .

  ؟ (( ... سمعنا وعصينا ... ))عن قوله تعاىل خمربا عن اليهود:  السائل :

وا مسعنـا وعصــينا ، مــا ؟ الكفـر الصــريح ، هــذا كفـر صــريح بعـد أن علمــوا قــال هــؤالء يقولـون مسعنــا وعصــينا الشـيخ :

  قالوا مسعنا ومل نفهم .

  ؟  (( ... واسمع غير مسمع ... ))عن قوله تعاىل:  السائل :

يعــين غــري مســموع ؟ ال ، مــا يتناســب مــع صــيغة البنيــة ، بنيــة الكلمــة مــا يتناســب ؛ لــو قــال: غــري مســمع  الشــيخ :

  صح ، لو كان بكسر امليم صحيح .

  إىل اهللا ؟ عن بعض أحكام الدعوة السائل :

صــعب ؛ لكـــن  علــى كـــل حــال متابعــة النـــاس بــأمور حـــىت صــارت عنــدهم عقيـــدة جمادلــة النــاس بإنكارهـــا الشــيخ :

عليـه وإنـه يعـذب  ذا الرسول يقول إن امليت يعذب .؛ ملا جيلس معهم ويقول ملاذا ننكرميكن  األحسن بالتدريج ؛ 



  ذب ؟ .ببكاء أهله ، هل ترضون أن أباكم أو أخاكم أو ابنكم يع

  ؟ (( ... واسمع غير مسمع ... ))عن قوله تعاىل:  السائل :

أي نعم هي عادة ال تقال إال من أعلى إىل أدىن ، هذا عادة حىت ال ... فيما بيننا لو قـال امسـع يـا فـالن  الشيخ :

  ، يعين فيه شيء من سوء األدب .

  عن إعراب اللذان واللتان ؟ السائل :

املثــــىن ؛ ولكــــن نســــتطيع أن نقــــول إن بنائهمــــا أقــــرب إىل الصــــواب  واللتــــان معربتــــان وأن اللــــذان  ذكــــرمت الشــــيخ :

تغريمهـا  الصـحيح أمـا معربـان ومشـاها ملشاتهما للحرف شـبها انتقاليـا ؛ ذكرنـا أـا طائفـة مـن النحـويني ولكـن 

  باختالف العوامل وهذا من خصائص األمساء .

و ركعتني فجاء رجـل متـأخر وأراد اإلمتـام ـذا املسـبوق فهـل تصـح صـالته هذا يقول: مسبوق فاتته ركعة أ السائل :

  مع هذا اإلمام املسبوق ؟

بعضـهم قـال تصـح وبعضـهم قـال ال  الصحيح أا تصح ؛ لكن األوىل تـرك ذلـك ؛ وفيهـا وجهـان للعلمـاء الشيخ :

؟ علـى أيـش ؟ الـدليل أنــه ؛ ولكـن الصـحيح أـا تصـح ولكـن ال ينبغـي أن يفعـل ذلـك ؛ مــا هـو الـدليل علـى ذلـك 

...  

 أن قبـل مـن معكـم لمـا مصـدقا نزلنـا بمـا آمنـوا الكتـاب أوتـوا الـذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 يغفـر ال اهللا مفعـوال إن اهللا أمر وكان السبت أصحاب لعنا كما نلعنهم أو أدبارها على فنردها وجوها نطمس

  . عظيما )) إثما افترى فقد باهللا يشرك ومن يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن

(( يـا أيهـا الـذين أوتـوا الكتـاب آمنـوا بمـا نزلنـا مصـدقا أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ، قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

يـراد بـه اليهـود إرادة أولويـة ، وكـذلك النصـارى  لما معكم )) النداء في قوله: (( يـا أيهـا الـذين أوتـوا الكتـاب ))

ألم أهل الكتاب ؛ والكتاب الذي أوتيه اليهـود هـو التـوراة الـيت أنزهلـا اهللا علـى موسـى كتبهـا بيـده سـبحانه وتعـاىل 

(( آمنــوا بمــا نزلنــا  وأنزهلـا علــى موســى صـلى اهللا عليــه وســلم ؛ أمــا الكتـاب الــذي نــزل علــى عيسـى فهــو اإلجنيــل .

ألنه نزل شيئا فشـيئا حسـب مـا تقتضـيه حكمـة اهللا عزوجـل  (( نزلنا ))وهو القرآن ، وقال:  ا لما معكم ))مصدق

؛ قال العلماء: والفرق بني " نزلنـا " و " أنزلنـا " أن نزلنـا إذا اجتمعـت مـع أنزلنـا صـار املـراد ـا الـت ... ، قـال اهللا 

(( وقرآنــا فرقنـــاه وتقـــرأه علــى النـــاس علـــى مكـــث ىل: وقـــال تعـــا (( والكتــاب أنـــزل مـــن قبــل ))تبــارك وتعـــاىل: 

فالقرآن منزل تنزيال علـى حسـب مـا تقتضـيه حكمـة اهللا إمـا أن تكـون واقعـة يتحـدث اهللا عنهـا أو  ونزلناه تنزيال ))

أي للـذي معكـم ، والـذي معهـم التـوراة  (( مصـدقا لمـا معكـم ))وقولـه:  مشكلة يفيت اهللا تعاىل به أو غري ذلك .



لليهود واإلجنيـل بالنسـبة للنصـارى ؛ وكيـف هـذا التصـديق ؟ التصـديق لـه وجهـان: الوجـه األول أنـه مصـدق  بالنسبة

هلا أي شاهد مبا جاءت به ، شاهد مبـا جـاءت بـه وأـا حـق والقـرآن مملـوء مـن ذلـك مـن أن الكتـب السـابقة املنـزل 

وفـق مـا أخـربت بـه ؛ ألن هـذا القـرآن  على الرسل كلها حق ؛ والثاين من الوجهني أنـه مصـدق هلـا حيـث جـاء علـى

(( الــذي يجدونــه مكتوبــا الكــرمي والنــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــد ذكــرا يف التــوراة واإلجنيــل ، كمــا قــال تعــاىل: 

فالتصــديق لــه  عنــدهم فــي التــوراة واإلنجيــل يــأمرهم بــالمعروف وينهــاهم عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ))

فهو مصدق هلا أي شاهد هلا بالصفة ؛ والوجه الثاين ؟ أنـه جـاء موافقـا ملـا أخـربت بـه  وجهان ؛ الوجه األول ؟ ...

(( من قبل أن نطمس وجوهـا فنردهـا علـى  هي ، جاء هذا القرآن موافقا ملا أخربت به ؛ الوجه غري وجه األول .

مـن قبـل أن نطمـس وجوهـا (( هـذا حتـذير وديـد ، إذا تـأخروا عـن اإلميـان حيصـل هلـم هـذا  أدبارها أو نلعنهم ))

وهــذا الطمــس اختلــف العلمــاء فيــه هــل هــو طمــس معنــوي أو طمــس حســي ؛ فقيــل: إنــه  فنــرد علــى أدبارهــا ))

يف كفــر ؛ وقيــل: بــل هــو  طمــس معنــوي حبيــث ال تــرى احلــق وال تســمعه وال تنتفــع بــه ويــرد اهللا علــى أعقاــا فتهــوي

لــيس فيهــا عــني وال أنــف وال شــفه وال حاجــب بــل وذلــك بــأن تطمــس الوجــوه حــىت تكــون كخــف البعــري  طمــس يف

هي كالقفاه متاما فكما أن قفا الرأس ليس فيه شيء مـن ذلـك فهـذه أيضـا تطمـس حـىت تكـون وجـوههم كأقفـاههم 

األعنـاق وتكـون الوجـوه مـن د بـالطمس طمـس حسـي ولكـن هـو عـن ؛ مث بعد ذلك ترد على األظهار ؛ وقيـل: املـرا

وكمـا قلنـا لكـم فيمـا سـبق القاعـدة التفسـريية أنـه إذا كانـت  فنردهـا علـى أدبـارهم ))(( اخللف ، وهذا معىن قولـه: 

اآليــة حتتمــل وجهــني ال ينــاقض أحــدمها اآلخــر فإــا حتمــل علــى الــوجهني مجيعــا ؛ ألن كــالم اهللا معنــاه واســع ، فــإذا  

قـول إن اهللا تعـاىل هـددهم كان اللفظ حيتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب محله على الوجهني ؛ فهنا ن

أي نطـردهم  (( أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السـبت )) (( نلعـنهم ))بالطمس احلسي والطمس املعنوي ؛ قـال: 

((  عن رمحتنا ونوقع م من النكال ما وقـع بأصـحاب السـبت ، والـذي وقـع بأصـحاب السـبت هـو أـم قيـل هلـم: 

التهديدين أن األول إذا قلنـا إنـه لة تتآوى والعياذ باهللا ؛ والفرق بني فكانوا قردة خاسئة ذلي كونوا قردة خاسئين ))

حسي خاص جبزء من البـدن وهـو الوجـه ؛ أمـا الثـاين فهـو عـام تقلـب الصـورة كلهـا إىل صـورة القـرد ؛ يـذكر أن عبـد 

صـديقه حـىت جـاء إلميانـه وت مسـرعا ويـده علـى وجهـه خيشـى أن  اهللا بن سالم رضي اهللا عنه ملا مسع ذه اآلية أقبل

إىل الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وآمــن بـه ؛ وكـذلك يـذكر عـن كعــب األحبـار يف عهـد عمـر رضـي اهللا عنــه ، 

فــإن قــال قائــل: إــم مل يؤمنــوا وملــن يقــع ــم  فــاهللا أعلــم لكــن الشــك أن املــؤمنني مــنهم ســوف خيــافون هــذا األمــر .

  هذا التحذير 

 


